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PROIECT HOTARA RE NR.3
privind aprob area rectificării bugetului de venituri i cheltuieli al
Spitalului Judetean de Urgent6 Slobozla, pe anul 2021

Consiliul Judetean la/cm iţa,
Avdnd in vedere:
p?
_ jad
Z---.2021 --al- Pre3ectinfelui
Referatul--de aprobare nr.-Consiliului Judetean
Examinând:
Nota de fundamentare nr. 131 8878 din 07.07.2021 a Spitalului Judetacm de Urgenta
Slobozia privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 262,j
- Hotdrarea Consiliului de administratie al Spitalului Judetean de ifrge-htd Slobozia
nr.
.2021 de avizare a rectificdrii bugetului de venituri si
cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgentă Slobozia, pe anul 2021;
- Raportul de special/tote nr. 0630Votti.2021 al Directlei Buget
491-07
Finante;
.2021 al Comisiei economico-financiare şl
- Avizul nr.
agriculturd;
Avizul nr.
.2021 al Comisiei pentru muncd, se!' ndtate,
asistentă sociald ifarnilie,
Tn conform/tote Cu:
- prevederile Hotă rdril Consiliului Judetean lalomita nr. 71 din 27.04.2021 privind
aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli at Spitalului Judetean de Urgent ă Slobozia, pe
anul 2021, as modificdrile i completdrile ulterioare;
- prevederile Legil nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sandtdtii, cu modificdrile
si cornpletdrile ulterioare;
- prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
pub/ice locale, cu modificarile i cornpleteirile ulterioare;
prevederile art. 173 alit.). (1) lit. b) si lit. d), alin. (5) lit. c).,si art. 191 en, (6) lit. b) din
Ordonanta de urgent a Guvemului nr. 57/2019 privincl Codul administrativ, modific ă rile .,si
cornpletâ rile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 15/2021 privincl bugetu/de stat pe anul 2021;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile şl cornpletările ulterioare,
•

Consifful Judetean latomita
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Cod FP 07-02, ed. 2, ',Pers. 0

HOTAR4 TE;
Art. 1 Se aprob ă rectificarea bugetul de venituri i cheltuieli at Spitalului Judetean de

Urgent Slobazia, pe anul 2021, pe sectiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate,
la venituri în sum ă de 135.932,00 mil lei, la cheltuieli în sued de 143.572,00 mii lei, cu un
deficit de 7.640,00 mu i lei, deficit ce va fi acoperit din excedentul anului anterior, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărăre.
Art.2 Sc imputerniceste Directia Buget Finante din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean lalomita si Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia 5'6 introduc ă
modifică rile si completă rile în structura bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului
Judetean de Urgenră Slobozia si in programul de investitii pub/ice al acestula, pe anul 2021.
Art.3 Prevederile prezentei hotărari vor fi aduse la Trideplinire de catre Spitalul
Judetean de Urgent Slobozia, punerea 7n aplicare fiind asigurat ă de managerul unită tii
sanitare.
Art.4 Prezenta hotă rare clevine obligatorie i produce efecte de la data aclucerii la
cuno.stintă public.
Art.5 Prin grija Secretarului General at Judetului lalomita, prezenta hot ărdre va fi
comunicată, spre ducere la "indeplinire, Directiei Buget Finante din cadrul aparatului de
specialitate Consiliului Judetean lalomita şl Spitalului Judetean de Urgentă Slobozia, si,
spre stiintă, Institutiei Prefectului - Judetul lalomita, urmand a fi publicată pe site-ul
Consiliului Judetean Ialomira — Sectiunea Monitorul oficial.
PRE5EDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat
Secretarul General al judetului lalomita
Adrian — Robert IONESCU

Rd/Oc
.S M.
2 ex.
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ROMINIA
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
ANEXA
LA HOTĂRIREA NR.
/
.07.2021
privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri şi cheltuiell al Spitalului Judetean de Urgentă Slobozia,
pa anul 2021
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Denumirea indicatorilor
1

.

- mii lei -

Program
actual

Influente

2

3

rectificat
4

Program

I BUGETUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTĂ SLOBOZIA
TOT J.k1L 'EN1TUR1

134.193,00

1.139,00

1.35.93:24Q0

V ENFI IRI 'L( prINKA )1P:,;ruNcTrp...NAIRE:

1,31.196,00

10$410

131.34;0

30.10.05.30 Alto venituri din concesiuni şi inchirieri de către institutiile publice
3310.08 Venituri din prestări de servicii
3310.21 Venituri din contractele incheiate Cu casele de asigurări sociale de sănătate
33.10.30 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sănătate public ă din sume
alocate de la bugetul de stat
33.10.32 Venituri din contractele incheiate cu institu ţiile de medicină legală
36.10.50 Alto venituri
37.10.03 Vărsăminte din secţiunea de functionare pentru finanţarea secţiunii de
dezvoltare a bugetului local
43.10.10 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sănătătii
43.10.33 Subventii din bugetuf Fondului national unto de asigurări sociale de sănătate
pentru acoperirea cresterilor salariale
43.10.40 Sume alocate pentru stimulentul de rise
2i:$0:TANg:A: •04::pg:z.N::pg.fW:

22,00
2.406,00
54.057,00

22,00
2.406,00
54.057,00

22.094,00
2.700,00
1,00

22.094,00
2.700,00
1 ,00

-1.093,00

138,00

-955,00

3.500,00

3.500,00

47.056,00
453,00

47.056,00
453,00

3.597,00

1.00 Lou

4.598,011

1.093,00
4,00

-138,00
3,00

955,00
7,00

0,00

122,00

122,00

2.500,00

50,00

2.550,00

0,00
0,00

659,00
305,00

659,00
305,00

TOrILNIAIIIELI VII Li

1040,00

1-13!),00

143.5700
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138.836,00-

138,00

138.9700

138,836;00.

138,00

:138.974,00

0:

37.10.04 Vărsăminte din sectiunea de functionare
39.10.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiifor publice
42.10.70 Subventii de la bugetul de stat către instituţii publice finantate partial sau
integral din venituri proprii necesare sustinerii derul ării proiectelor finantate din fonduri
exteme nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020
43.10.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din
domeniul sănătătii
43.10.16.01 Sumo din bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea aparaturii
medicale şi echipamentelor de comunieatii in urge* in sănătate
48.10.01.02 Sume primite in contul pl ătilor efectuate in anii anteriori

- Paragraf 66.10.06.01 Spitale. generate
Articol/Alineat
10.01.01 Salarii de bază
10.01.05 Sporuri pentru conditii de mind.'
10.01.11 Fond aferent plătil cu ora
10.01.17 Indemnizatii de hrană
10.01.29 Stimulentul de rise
10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munc ă
20.01.01 Fumituri de birou
20.01.02 Materiale pentru cur ătenie
20.01.03 Ineălzit, iluminat şi fort ă =tried
20.01.04 Apă, canal şi salubritate
20.01.05 Carburanti şi lubrifianti
20.01.06 Piese de schimb

65.567,00
20.087,00
4.822,00
3.148,00
453,00
2.223,00
199,00
151,00
1.759,00
500,00
201,00
1.007,00

65.567,00
20.087,00
4.822,00
3.148,00
453,00
2.223,00
199,00
151,00
1.759,00
500,00
201,00
1.007,00

Nr.

Denumirea indicatorilor

Program

1

actual
2

crt.

20,01.07 Transport
20.01.08 Pasta, telecomunicatii, radio, tv, internet
20.01.09 Materi ale şi prestări de servicii cu caracter functional
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru intretinere şi functionare
.
20.02 Reparatii curente
20.03.01 Hran ă pentru oameni
20.04.01 Medicamente
20.04.02 Materiale sanitare
20.04.03 Reactivi
20.04.04 Dezinfectanti
20.05.01 Uniforme şi echipament
20.05.03 Lenjerie şi accesorii de pat
20.05.30 Alte obiecte de inventor
20.06.01 Deplasări interne, detas ări, transferări
20.09 Materiale de laborator
20.11 Cara, publicatii si materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregătire profesional ă
20.14 Protectia muncii
20.25 Cheltuiell judiciare şi extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit dispozitiiior legale
20.30.01 Reclama si publicitate
20.30.04 Chirii
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
59.17 Desp ăgubiri civile
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
85.01.01 Pl ăti efectuate in anii precedenti şi recuperate in arm! curent in sectiunea de
funetionare a bugetului local
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Articol/Alineat
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
Sterilizator cu abur si formaldehidă
Stalie de apă pentru dializă renală
Incubator transport neonatal
Microscop operator si diagnostic ORL
Turn ORL cc accesorii
Turn artroscopie genunchi cu accesorii
Aparcit de radiologie fix cu brat mobil
Osteodensitometru whole body
Aparat de purificat aerul
'Vasa radiantă resuscitare nou-născuli
Incubator deschis standard
Incubator deschis tip masă reanimare
Ecograf cu 3 sonde
Monitor func ţăi vitale cc monitorizare PICCO
Monitor functii vitale
Electrocardiograf 12 canale si masă mobilă
Centrală telefonic ă digitcdă
Microtom
Aparat de colorare lame
Hold filtru chimic
Microscop operator oftalmologie
Sistem de purificare a aerului AIRPURA cu filtru uv si filtru hepa
Microscop LE1CA
Lamp ă frontală de consultatii ORL
WISC IV scală de inteligentă Wechsher pentru copii
Server rack-abil cu licentă Microsoft Windows Server 2019

(11 r i

622,00
88,00
1.877,00
6.100,00
1.124,00
853,00
11.081,00
5.106,00
7.178,38
1.083,00
8,00
12,00
692,00
157,00
1.078,00
31,00
70,00
103,00
10,00

Influente

3

200,00
200,00
205,56
50,00

50,00

200,00
52,00
280,00
138,00
308,00
587,00
-119,38

Program

rectificat
4
622,00
88,00
1.877,00
6,100,00
1.124,00
853,00
11.281,00
5.306,00
7.383,94
1.133,00
8,00
12,00
742,00
157,00
1.078,00
31,00
70,00
103,00
10,00
200,00
52,00
280,00
138,00
308,00
587,00

-567,56

7 64t1 ,94-

-686,94
7.640,0

3.597,00

1.001,00

4.5W1.j1 10

2.918,00
72,00
57,00
28,00
10,00
50,00
49,00
100,00
18,00
4,00
75,00
11,00
24,00
310,00
85,00
210,00
75,00
50,00
70,00
180,00
35,00
450,00
75,00
48,00
15,00
6,00
10,00

871,00

3.789,00
72,00
57,00
28,00
10,00
50,00
49,00
100,00
18,00
4,00
75,00
112,00
150,00
310,00
85,00
210,00
75,00
50,00
70,00
180,00
35,00
450,00
75,00
48,00
15,00
6,00
10,00

101,00
126,00

Nr.
crt.
0

Denumirea indicatorilor

Program
actual
2

1
Laser Shower Twin
Elevator
Impedansmetru
Aspirator chirurgical
.
Aparat automat pentru citire VSH
Microscop binocular cu camera
Nebulizator
Audiometru
Lampe, fototerapie cu led uv
Stocător apa caldă 2000 1
Baie apă (plită electrică)
Consolă de perete
Lavoar apă sterilă
Blender pentru amestec 02 cu aer atmosferic
Kinetec
Combin ă Hi Top
Tecar
Ecograf neonatal cu 3 sonde
Analizor automat de gaze sanguine
Autoutilitară transport pacienti dializă
Incubator hibrid Inchis-deschis ,si pentru transport intraspitalicesc

.

Analizor automat de gazotnetrie sanguină electroliti,metaboliti si co-oximetrie
Videogastroscop HDTV/NBI jlexibil Olympus

71,01.03 Mobilier, aparatur ă birotic ăşi cite active corporale
Pat mobil tip Striker urge*
Container sanitar
Aparat portabil pentru detectie scăpări Vaccurn, aer comprimat si gaze industriale
Senzor detectie oxigen
Sistetn pontaj biometric
Masă ginecologică electrică
Pat ginecologic
Extindere sistem supraveghere video
Test internalional ADOS pentru autism
Banc de hicru cc hotă
Targă hidra.ulică
Targă
Container

Influente
3

Program
reetificat
4

40,00
9,00
30,00
30,00
20,00
18,00
9,00
30,00
48,00
37,00
5,00
54,00
9,00
12,00
25,00
65,00
45,00
155,00
60,00
100,00
0,00

482,00

40,00
9,00
30,00
30,00
20,00
18,00
9,00
30,00
48,00
37,00
5,00
54,00
9,00
12,00
25,00
65,00
45,00
155,00
60,00
100,00
482,00

0,00
0,00

75,00
87,00

75,00
87,00

679,00

130,00

809,00

24,00
11,00

24,00
11,00

20,00
36,00
300,00
24,00
24,00
9,00
6,00
125,00
70,00
30,00
0,00

20,00
36,00
300,00
24,00
24,00
9,00
6,00
125,00
70,00
30,00
130,00

130,00.
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Nr. 1

Nr. /03-8
2L2(,

din 0967.2021

A

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de boffin-ire privind aprobarea
bugetului de venituri ş i cheltuieli at
Spitalului Judeţean de Urgenfă Slobozia, pe anul 2021

Prin proiectul de hotcirăre supus dezbaterii se propune ctprobarea rectificdrii bugetului
de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judetean de Urge* Slobozia, pe anul 2021.
.Prin Nota de fundamentare Spitcdul Judeţean de Urgentd Slobozia 41 interne" azd
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, prin raportare la sursele de finanţare
ş i cheltuielile prognozate pentrit asigurarea Ancţionalitdrii unităţü spitalicesti in vederea
asigurdrii servicidor medicale.
Rectificarea bugetului de venititri i cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgentd Slobozia,
a fost aprobatd prin Hotărăre a Consiliului de administratie şi are in vedere venituri din
valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice, subventii din bugetele locale, sunk din bugetul
de stat cdtre bugetele locale perttru finanţarea aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatil in urge*, subvenţii de la bugetul de stat cdtre institutii publice finantare partial sau
integral din venituri proprii necesare susţinerii deruldrii proiectelor finantare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 precum yi sume
primite de la UE în contulplăţilor efectuate în anii anterior'.
La partea de cheltuieli, coroborat cu actualizarea surselor de finanţare, intervin
modificdri in principal pentru majorarea cheltuielilor cu bunuri ş i servicii pentru asigurarea
func ţionalitătii unităţii spitaliceşti, majorarea tidului „pliiţi efectuate in anii precedent" şi
recuperarate in anul curent", catşi majorarea cheltuielilor cu active nefinanciare.
Sursele de finantare, cuantumul acestora şi cheltuielile se regdsesc detaliate îri raportul
Direcţiei Buget Final* si in anexa la proiectul de hotărăre, pe surse i destinatii potrivit
normelor specifice domeniului si conform propunerii Spitcdului Juderean de Urgen ţă Slobozia.
Av ănd in vedere preveclerile art. 19 aim. (2) din Legea nr. 27372006 privind finantele
pub lice locale, cu moclificdrile şi completdrile ulterioare, coroborat cu dispozitide art. 173 aim.
(I) lit. b) si lit. d), cdin. (5) lit. c) si art. 191 aim. (6) lit. b) din Ordonanţa de urgentd a
Guvernului nr. 5772019 privind Codul administrativ, cu modificdrik şi completdrile ulterioare,
constatănd ea- sunt indeplinite conditiile de legalit ate oportunit ate, propun Consiliului
Judetean lalomiţa aprobarea hotdrării in forma şi continutul prezentate in proiect.
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PREVDINTE,
MARIAN
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DIRECTIA BUGET FINANTE
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RAPORT
privind aprobarea rectificgrii bugetului de venituri şi cheltuieli
al Spitalului Judetean de Urgent ă Slobozia, pc anul 2021
Prin proieetul de hotărare prezentat spre analiz ă ş i aprobare, Spitalul Jude ţean de Urge*
Slobozia propune Consiliului Judetean Ialomita rectificarea bugetului propriu pe anul 2021, susfinut ă
prin Nota de fundamentare nr. R1 8878 din 07.07.2021, constand in urm ătoarele:
Ak la partea de venituri, intervin modific ări de surse de finanţare, în cuantum de +1.139,00 mui
lei, după cum urmeaz ă:
• venituri din valorificarea unor bunuri ale institu ţiilor publice: +3,00 mu i lei;
• subvenţii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul
sănătăţii: +50,00 mu i lei;
• sume din bugetul de stat c ătre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale şi
echipamentelor de comunicatii in urgent ă in s ănătate: +659,00 mu i lei;
• subventii de la bugetul de stat c ătre instituţii publice finanţate partial sau integral din
venituri proprii necesare sustinerii deruldrii proiectelor finantate din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020: +122,00
mii lei;
• sume primite de la UF in contul plătilor efectuate in anii anteriori: +305,00 mu i lei;
4.- la partea de cheltuieli, In urma actualiz ării surselor de finantare, intervin major ări de credite
bugetare in cuantum de +1,139,00 mu i lei, după cum urmează:
• majorarea cheltuielilor cu bunuri i servicii en suma de +705,56 mu i lei;
• majorarea titlului "pl ăti efeetuate In anii precedenti şi recuperate in anul curent" Cu suma
de -567,56 mu i lei;
• majorarea cheltuielilor cu active nefinanciare cu suma de +1.001,00 mu i lei.
Majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judetean de Urgent ă Slobozia este
determinat ă de valorificarea unor bunuri ale institutiei, de recuperarea unor sume decontate pentru
proiectul "Asigurarea aceesului la servicii de s ănătate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului
Ialomita" şi a subventiilor primite de la Ministerul S ănătăţii şi de la Consiliul Judetean Ialomita pentru
achizitionarea de echipamente medicale necesare pentru buna functionare a Spitalului Judetean de
Urgentă Slobozia.
Influentele propuse sunt prezentate şi detaliate prin nota de fundamentare invocat ă.
Reetificarea adoptat ă va fi operat ă in bugetul Spitalului Jude ţean de Urgenţă Slobozia,
influentele urmdnd a fi introduse in anexa privind bugetul general consolidat.
Director executiv,
Mihaela Moroia1- ,t4117
)11
Consilier,
Diana Alexandra Laz ăr

CONSILIUL JUDETEAN IALONILTAL
SPITALUI, JUDETEAN DE URGENTA MARNA.
SILDecsbal, Nr.3, Slob o Ma, Jud ot lalomita
Cod postal D20.013
'Fe1efoE 0293-21.213G, Fax 0243-234657
Email spitalsloboziaggmail.com
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CATRE,

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Alaturat va inaintam documentatia referitoare la
rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului
Judetean de Urgenta Slobozia pentru anul 2021,in vederea
includerii acestuia pe ordinea de zi a sedintei ordinare a
Consiliului Judetean Ialomita.

Consifiul J:

dete r n Ialomita

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111
10000104p8

CONSILIUL JUDETEA,N IALOMITA
SPITAWL JUDETEM D URGENTA, SLOE OVA
sty- ecebal, NYI Slabozia, Jude t lalomita
Cod postal 020013

•-•

RNA asle melba] ol Fedardei

RINA SINITEX

Telbfola 0243-212130, Fax 0243-234657
Email spitalalolnoztagenail.com
"Sant Ł prin profeIimialisra calltate"

2.
NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI Si CHELTUIELI
AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA
PENTRU ANUL 2021

Spitalu1 Judetean de Urgenta Slobozia este o institutie publica cu paturi, de
interes judetean, cu personalitate juridica, care functioneaza in baza Legii nr. 95 /
2006-legea privind reforma in domeniul sanatatii si a Legii nr. 273/2006- legea
privind finantele publice locale.
Este singurul spital de urgenta din judet care asigura permanent servicii
medicale de tratament, cazare, igiena si hrana pentru pacientii din municipiul
Slobozia si pentru cei din zonele limitrofe.
Activitatea complexa, multidisciplinara desfasurata in spital defineste oferta
de servicii medicale si duce la realizarea unui sistem functional si unitar care asigura:
accesul populatiei la toate formele de asistenta medicala , unitate de actiune in
rezolvarea problemelor de sanatate, utilizarea eficienta a personalului de specialitate
si a mijloacelor de investigare si tratament , dezvoltarea si perfectionarea continua a
asistentei medicale .
Fundamentarea, in vederea sustinerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli , a
avut in vedere functiile pe care acest instrument, si in cazul Spitalului Judetean de
Urgenta Slobozia, trebuie sa le indeplineasca si anume : funetia de previziune,

functia de control a executiei financiare Si functia de asigurare a echilibrului
financiar al spitalului.
Spitalul Judetean de Urgenta isi desfasoara activitatea cu un numar de 510
paturi (450 paturi in contract cu CAS Ialomita in sistem DRG, 23 paturi pentru
cronici si 37 ,paturi de Terapie Acuti), repartizate pe 10 sectii si 14 compartimente,
precum si 30 paturi spitalizare de zi.
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Bugetul de venituri si eheltuieli a fost intocmit in ideea unei adrninistrari cat
mai eficiente a resurselor de care dispune Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia.

In elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli s-a tinut seama de prevederile
urmatoarelor acte legislative:
• Legea contabilitatii nr. 82 /1991, republicata cu completarile si rnodificarile
ulterioare;
• Legea nr. 273 / 2006 Legea privind fmantele publice locale;
• Legea nr. 95 / 2006 - Legea privind reforma in domeniul sanatatii;
• H.G. 161/ 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru
care reglementeaza conditiiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului
de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2016-2017 cu modificarile si
completarile ulterioare ;
• O.M.S. si al Presedintelui CNAS NR. 763/377/2016 privind aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare in anul 2016 a H. G. 161/2016;
• 0.M.S. si al presedintelui CNAS NR. 78/14/2018;
Sursele de finantare ale ale S.J.U.Slobozia sunt:

•
•
•
+
•
+
•
•
•

Venituri din contractele incheiate cu CAS Ialomita;
Venituri din contractele incheiate cu D.S.P. Ialomita;
Venituri din contractele incheiate cu Institutul Mina Minovici;
Subventii din bugetul Fondului National Unic de asigurari de sanatate ;
Transferuri din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor din domeniul
sanatatii;
Subventii de la bugetul local pentru finantarea unor cheltuieli din domeniul
sanatatii;
Subventii de la bugetul de stat;
Venituri proprii;
Donatii si sponsorizari;
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In prjmul trimestru al anului 2021, Spitalul Judetean de Urgenta Slobozja a
functionat in baza unui buget de veniturj sj cheltuieli intocmit lunar la niv'elul
a 1/12 din bugetul anului 2020, conform legislatiej in vigoare.
Pana la aceasta data SJU Slobozia a functionat in baza Bugetului de venituri
si cheltujeli aprobat in sedinta Consiliului Judetean Ialomita prin Hotararea nr.
71 din 24 aprilie 2021.

SUPLIMENTARE VENITURI 1.139 mu i lei

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020
122 mii lei
Urmare a inscrierii in Programul Operational Regional 2014-2020 , Axa
prioritara 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale , Project —Asigurarea
accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia
judetului lalomita, Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia a incasat in anul
2021 suma de 122 mu i lei , reprezentand contributia nationala aferenta
proiectului respectiv.

IL

Sume primite de hi UE in contul platilor efectuate in anii anteriori
305 mu i lei
Urmare a inscrierii in Programul Operational Regional 2014-2020 , Axa
prioritara 8-Dezvoltarea infiastructurii sanitare sj socjale , Project —Asigurarea
accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia
judetului Ialomita, spitalul a primit de la Uniunea Europeana suma de 305 mui
lei.
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HI. Some din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea
aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in
sanatate 659 mu i lei
Conform Ordinului 947 / 18.06.2021, Spitalului Judetean de Urgenta
Slobozia i-au fost alocate fonduri pentru dotarea cu incubatoare in suma de
659 mu i lei;

IV.

Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de
capital din domeniul sanatatii 50 mu i lei

Faptul ca Ministerul Sanatatii a alocat fonduri pentru dotarea sectiei de
nou nascuti cu incubatoare,iar autoritatile administratiei publice locale trebuie
sa participe la achizitionarea acestora cu minim 10 %, conduce la
suplimentarea acestei categorii cu suma de 50 mu i lei.

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 3 mu i
lei
In urma valorificarii materialelor rezultate in urrna dezmembrarii unor bunuri,
spitalul a incasat pana la aceasta data 7 mu i lei, fapt cc impune majorarea
acestei categorii de venituri cu suma de 3 mu i lei.
V.

Pe ansamblu situatia veniturilor se prezinta astfel
mu i lei
Nr.
Crt.

•

Buget
aprobat

Denumire Indicator

1.

Venituri din contracte inch. cu CAS IL

2.

Venituri din contracte inch. cu DSP IL

3.

Venituri din contracte inch. cu Inst. Mina
Minovici

Buget total

Rectificare

54.057
•

4

22.094
2.700

54.057
.

22.094
2.700
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Venituri Proprii

5.

Subventii de la bugetul local ptr
finantarea chelt. curente din.
dom.
sanatatii
Subventii de la bugetul local ptr
finantarea chelt. de capital din dom.
sanatatii
Subventii din bugetul FNUASS ptr.
acoperirea cresterilor salariale
Sume alocate pentru stimulentul de risc
din FNUASS
Valorificari

7.
8.
9.
10.
11.
12.

c

Cf.,;11414 64 kot.
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6.

1e Mernbsu 01 FOC8r0tieiC

2.429

2.429

3.500

3.500

2.500

50

47.056

47.056

453

453

4

Subventii de la bugetul de stat pentru
derularea proiectelor finantate din FEN
Sume primite de la UE in contul platilor
efectuate in anii aneriori
Surne din bugetul de stat catre bugetele
locale
pentru finanarea aparaturii
medicale

134.793

2.550

3

7

122

122

305

305

659

659

1.139

135.932

SUPLIMENTARE CHELTUIELI 1.139 miHei
In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2021 s-au avut in
vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ceea ce priveste elaborarea
bugetelului de venituri Si cheltuieli , precum si faptul ca aceste cheltuieli sa fie efectuate in
conditii de maxima eficienta si in deplina concordanta cu necesitatile
Suplimentarea cheituielilor detaliate pe titluri se prezinta astfel :
•
•
•
•
•

Titlul I
Cheltuieli de personal
0 mii lei
Titlul H
Bunuri si servicii
705,56 mu i lei
Titlul X Alte cheltuieli
0 mu i lei
Titlul XVII Plati efectuate in anii precedenfi si recuperate in anul curent -567,56
mu i lei
Titlul XII Active nefinanciare
1.001 mil lei

1.139 mu i lei

TOTAL
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TITLUL II. BUNURI SI SERVICII 705,56 mu i lei
Art. 20.04 Medicamente si mater/ale sanitare 655,56 mil lei — asigura necesarul
pentru achizitia de medicamente, materiale sanitare , reactivi si dezinfectanti asffel :
•
•
•

•

Alin. 20.04.01 Medicamente = 200 mu i lei suma destinata procurarii de
medicamente;
Alin. 20.04.02 Materiale sanitare = 200 mu i lei pentru aprovizionarea Cu filme
radiologice, seringi, masti, alcool sanitar, ata chirigicala etc;
Alin. 20.04.03 Reactivi = 205,56 mu i lei suplimenteaza necesarul de reactivi
destinati efectuarii analizelor de laborator, precum si testele PCR pentru
pacientii cu simptome de COV1D;
Alin. 20.04.04 Dezinfectanti = 50 mu i lei asigura necesaruf de substante
biocide al caror consum a crescut in conditiile generate de pandemia de
COVID.

Art. 20.05 Obiecte de inventor =50 mu lei
• Alin. 20.05.30 Alte obiecte de inventar 50 mil lei suplimentare necesara
pentru dotarea cu mese instrumentar, instrumentar chirurgical, calculatoare,
imprimante etc.

TITLUL XVII. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -567,56 mu i lei
• Art. 85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in any! curent
567,56 mil lei reprezinta contravaloarea concediilor medicale achitate de spital in
anul 2020 si recuperate de la Casa de Asigurari de Sanatate in anul 2021.
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCARE 1.001 Mil LEI
•

Alin. 71.01.02 Masini, echipamente si mijl. de transport 871 miHei
1. Incubator deschis standard (5 buc) se suplimenteaza valoarea cu suma de
101 mu i lei din care contributia Ministerului Sanatatii 100 mu i lei si contributia
Consiliului Judetean lalomita 1 mu i lei. Acestea sunt destinate sectiel de nou
nascuti si sunt aparatele ideale pentru a oferi nou-n ă scutilor (in special color
nascuti prematur) un mediu potrivit lor, prin care se p ă streaz ă conditiile
optinne dezvolt ă rii, asem ă nătoare cu cele din uterul mamei;
2. Incubator deschis tip mesa reanimare (5 buc) 126 mu i lei reprezinta contributia
Ministerului Sanatatii. Acest echipament asigur ă accesibilitatea pentru
efectuarea manevrelor si a procedurilor de reanimare, f ă ră a se pune in
pericol stabilitatea termic ă a nou nascutului;
3. Incubator hibrid inchis-deschis si pentru transport intraspitalicesc (3 buc) 482
mui lei din care 433 mu i lei contributia Ministerului Sanatatii si 49 mu i lei
contributia Consiliului Judetean lalomita. Acesta este necesar pentru
6
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transportul nou nascutilor atat pe cale rutiera cat si aeriana, cele din dotarea
spitalului fiind depasite din punct de vedere fizic si moral;
4. Analizor automat de gazornetrie sanguine, electroliti, metaboliti si co-oximetrie
(1 buc) in valoare de 75 mu i lei (din fonduri FEN) . Echipamentul este necesar
in sectia ATI pentru determined de gaze, electroliti, metaboliti si co-oximetrie
din sange si va fi utilizat in cad rul Programului de recoltare de organe;
5. Videogastroscop HDTV/IV81 flexibil Olympus (1 buc) 87 mii lei (din fonduri
FEN) este necesar in laboratorul de endoscopie pentru investigatii
endoscopice si poate stabili dace pacientii au hemoragii digestive, ciroza,
sindrom dispeptic etc.
•

Alin. 71.01.03 Mobilier, aparatura birotica Si alte active corporale 130 mil lei
1. Container (2 buc) 130 mii lei avand ca sursa de finantare sumele incasate
din FEN. Aceste echipamente sunt necesare unul pentru depozitarea
deseurilor medicale, iar unul pentru relocarea cabinetului de boli
infectioase intrucat pacientii acestuia prezinta risc epidemiologic pentru
ceilalti pacienti. Acest cabinet necesita circuite separate de celelalte
cabinete, iar in urma relocarii cabineletor din ambulatoriu aflat in reabilitare
si consolidare, nu putenn asigura spatiu pentru acesta in incinta spitalului.

Pe ansamblu situatia eheltuielilor se prezinta astfel

mu i lei
Nr.
Crt.

1
2
3
4
5

Buget
aprobat

Denumire Indicator

Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Alto cheltuieli
Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent
Cheltuieli de capital
TOTAL

Rectificare

Buget total

96.300
41.760,38
895
-119,38
3.597

-567,56
1.001

96.300
42.465,94
895
-686,94
4.598

142.433

1.139

143.572

705,56

Cheltuielile sunt mai mad decat veniturile cu disponibilul existent in contul de
Trezorerie in valoare de 7.640 mu i lei, suma Ce reprezinta excedentul anilor precedenti.
MANA,
;\
EC. PATRIC NVIljVANIEL
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